
 

 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про стан, проблеми, перспективи 

відродження та збереження культурної 

інфраструктури Прилуцького району 
 

На виїзному, розширеному засіданні Колегії райдержадміністрації 

відмічалось, що реалізовуючи на території району державну політику в галузі 

культури, відповідно до Закону України «Про культуру» відділом культури, 

туризму і релігій у взаємодії зі структурними підрозділами районної державної 

адміністрації, органами місцевого самоврядування, закладами культури району 

проводиться відповідна робота по збереженню та подальшому розвитку 

культури на селі, урізноманітненню процесів культурно-просвітницької 

діяльності, підвищенню рівня культурного обслуговування населення, 

поліпшенню матеріально-технічного забезпечення закладів культури, 

створенню сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу населення.  

Культурне обслуговування в районі здійснюють 42 клубні та 42 

бібліотечні заклади, 1 дитяча музична школа в смт. Ладан. 

В районі діє 31 будинок культури, 8 сільських клубів, 1 клуб - бібліотека, 

1 Палац культури, 1 Районний будинок культури. 

41 клубний заклад відноситься до системи Міністерства культури і 

туризму України, будинок культури с. Малківка знаходиться на балансі 

сільгосппідприємства.  

Відділом культури, туризму і релігій районної державної адміністрації, 

органами місцевого самоврядування, працівниками закладів культури 

приділяється увага зміцненню матеріально-технічної бази установ культури, 

ремонту приміщень, як за бюджетні, так і за спонсорські кошти.  

На зміцнення матеріально-технічної бази клубних закладів витрачено з 

різних джерел фінансування  96,3 тис. грн. За 2013 рік надано платних послуг 

на суму 12,1 тис. грн., за оренду приміщень отримано 25 тис. грн. 

Роботу клубних та бібліотечних закладів забезпечує 151 працівник, 65% 

яких мають фахову освіту.  

В районі діє 159 клубних формувань, з них 142 аматорських колективи 

художньої самодіяльності,  в яких налічується близько 1200 учасників. 

5 аматорських творчих колективів району мають почесні звання 

«народний аматорський» та 1 «зразковий аматорський».  
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Клубними закладами району проводяться масові заходи для жителів 

населених пунктів до державних, професійних свят, концертні, розважальні 

програми, фольклорно-етнографічні та обрядові дійства.  

Художні колективи закладів культури беруть участь у фестивалях, 

організовано 5 районних виставок образотворчого, декоративно – прикладного 

мистецтва. 

На належному рівні проводяться масові заходи клубними та 

бібліотечними закладами сіл Линовиця, Удайці, Погреби, Смош, Малківка, 

Дубовий Гай, Замістя, Онищенків, Сергіївка, Колісники, Подище, смт. Мала 

Дівиця.  

У Ладанській дитячій музичній школі навчається 96 учнів на відділах: 

фортепіано, баян, акордеон, домра, скрипка, вокально - хоровий спів. У школі 

працюють творчі колективи: дитячий хор; вокальний ансамбль; ансамбль 

народних інструментів; ансамбль акордеоністів. 

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування жителів району здійснює  

централізована бібліотечна система, яка налічує 42 бібліотеки-філіали, в яких 

працює 61 бібліотечний працівник. Фонд бібліотек Прилуччини становить 

456,2 тис. примірників. 

Робота бібліотек Прилуцької ЦБС спрямована на співпрацю з органами 

місцевої влади, удосконалення довідково – інформаційної діяльності; 

популяризацію творів національної та світової літератури, культури, 

духовності, розвиток бібліотечного краєзнавства. 

В районі зареєстровано 53 релігійні громади семи конфесій та напрямків, 

діє Густинський Свято-Троїцький монастир УПЦ. 14 церковних будівель у 

районі визначені, як пам’ятки архітектури. 

В районі реалізується «Програма розвитку туризму Прилуччини», 

розроблені екскурсійні та туристичні маршрути. 

Відділом культури, туризму і релігій райдержадміністрації видано 

туристичні буклети «Прилуччина туристична», «Відродження». Знято ряд відео 

матеріалів та відео роликів – презентацій, виготовлено 6 банерів по 

популяризації туристично – краєзнавчих маршрутів. З метою організації 

дозвілля і відпочинку громадян розроблено інвестиційний проект 

«Реконструкція садиби Милорадовичів в с. Переволочна під комплексний 

туристичний центр».  

Укладено 186 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. 

Протягом року на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток було виділено 98,2 

тис. грн. (бюджет - 32,7 тис. грн., інші - 65,6 тис. грн.). У 2013 році проведені 

капітальні ремонти пам’яток в селах Нетяжино, Петрівка, Удайці, відкрито 

пам’ятний знак розстріляним мирним жителям села під час фашистської 

окупації у с. Заудаївське. 

Разом з тим в роботі закладів культури існує ряд проблемних питань: 

- відсутність або часткове опалення приміщень сільських закладів 

культури та поліпшення їх матеріально – технічної бази; 

- заміна електропроводки в Дідовецькому РБК, трьох сільських  

бібліотеках – філіалах; 



 

- ремонт даху в Малодівицькому БНТ, Ладанському Палаці 

культури; 

- капітальний ремонт підлоги сцени в Охіньківському БК; 

- збільшення фінансування бібліотечного фонду ЦБС; 

- підключення закладів культури до мережі Інтернет; 

- потребує активізації робота колективів художньої самодіяльності в 

закладах культури сіл Бубнівщина, Мазки, Нова Гребля, Крутоярівка, Петрівка.        

Виходячи з вищезазначеного: 

 

1. Довідку про стан, проблеми, перспективи відродження та збереження 

культурної інфраструктури Прилуцького району в. о. начальника відділу 

культури, туризму і релігій райдержадміністрації Ходаковської Т.В. взяти до 

відома. 

 

2. Відділу культури, туризму і релігій райдержадміністрації (Ходаковська 

Т.В.):  

2.1. Вживати дієвих заходів по забезпеченню реалізації на території 

району державної політики у галузі культури. 

2.2. У ІІ кварталі 2014 року провести наради з працівниками закладів 

культури, на яких детально проаналізувати стан, проблеми та перспективи 

роботи закладів культури по підвищенню рівня культурного обслуговування 

населення району. 

 

3. Відділу культури, туризму і релігій (Ходаковська Т.В.) спільно з 

фінансовим управлінням райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.), органами 

місцевого самоврядування, закладами культури району: 

3.1. Розглянути можливості повного або часткового використання 

альтернативних видів опалення з метою забезпечення відповідного теплового 

режиму в приміщеннях закладів культури.  

3.2. Посилити контроль за збереженням існуючої матеріально-технічної 

бази закладів культури та вживати дієвих заходів щодо її зміцнення за рахунок 

бюджетних коштів та інших джерел фінансування.  

3.3. Активізувати роботу щодо забезпечення участі закладів культури в 

конкурсах на здобуття грантів, інвестиційних програмах та проектах. 

 

4. Районному будинку культури (Бутенко Ю.М.), Прилуцькій ЦБС 

(Левченко Л.І.) надавати методичну та практичну допомогу сільським закладам 

культури по впровадженню інноваційних форм роботи, розширити мережу 

клубів за інтересами та любительських об’єднань.  

 

5. Районному будинку культури (Бутенко Ю.М.), Прилуцькій ЦБС 

(Левченко Л.І.), керівникам закладів культури: 

5.1. Систематично удосконалювати форми і методи роботи по 

задоволенню культурних потреб населення району, направленими на 

збереження, відродження і розвиток української культури, а також культур 



 

інших національних груп, що проживають на території України, популяризацію 

культурної спадщини, як національної культури, організацію культурного 

дозвілля громадян. 

5.2. Активізувати роботу по наданню платних послуг населенню району. 

 

6. Про виконання даного розпорядження інформувати відділ культури, 

туризму і релігій райдержадміністрації до 01 жовтня 2014 року. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Павлютіну І.М. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації       О.Д. Власенко  


